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 شرح انمضارع انبسيط بانتفصيم

ٚغخؼًم صيٍ انًضاسع انبغٛط فٙ انهغت االَجهٛضٚت نخؼبٛش ػٍ األحذاد انًخكشسة ٔ ًٚكٍ حصشٚف انفؼم فٙ 

بانحفاظ ػهٗ صٕسحّ األعاعٛت فمط ، ٔ ْذا بانُغبت نجًٛغ  Present Simple صيٍ انًضاسع انبغٛط

نذٖ ٚجب ػهٛك , فٙ اخش انفؼم S يغ ْخّ انضًائش حغخؼًم حشف , she ٔ he ٔ it انضًائش يا ػذٖ ضًائش

 .sheheit حفع ْخّ انضًائش ٔ ْٙ حجًغ فٙ كهًت

 Present Simple أمثهت عهى زمن انمضارع انبسيط

1. i play = أَا أنؼب. 

2. you play =  أَخٙ حهؼبٍٛ/ أَج حهؼب. 

3. he plays = ٚهؼب ْٕ. 

4. she plays = حهؼب ْٙ. 

5. it plays = ٚهؼب نغٛش انؼالم ْٕ. 

6. we play = َحٍ َهؼب. 

7. you play =  ٌٕأَخٍ حهؼبٍ/ أَخى حهؼب. 

8. they play =  ٌٕٚهؼبٍ/ ْى ٚهؼب ٍْ. 

َجذ أَّ ٚبمٗ فٙ ػهٗ  ,Present Simple زمن انمضارع انبسيط فٙ , play كًا حالحع أرُاء حصشٚف فؼم

 .s  حشفٜخشِٚضاف  she ٔ he ٔ it يا ػذٖ ضًائش ضمائر انفاعم صٕسحّ انطبٛؼٛت كم يغ جم

 ما هي استخذاماث زمن انمضارع انبسيط ؟

 :انخٙ ًٚكٍ اخخضانٓا فٙ األعطش انخانٛت, انؼذٚذ يٍ االعخخذاياث Present Simple نضيٍ انًضاسع انبغٛط

نصشد سٔحُٛك ٔ  , Present Simple ًٚكُك اعخؼًال صيٍ انًضاسع انبغٛط :انروتين و انعاداث .1

 : ػاداحك انخٙ حمٕو بٓا ،يزال

o i wake up at 5:00 in the morning, i take my shower, i eat my 

breakfast, i go to work by car 

o نهؼًم بانغٛاسةأرْب يغ انخايغت صباحا ٔ اخذ حًاو ٔ اكم فطٕس٘ ٔ أعخٛمع  

o  كًا حالحع باعخؼًال صيٍ انًضاسع انبغٛط فمط ًٚكُك أٌ ححكٙ كم سٔحُٛك ٔ ػاداحك

 .انٕٛيٛت

فٙ عشد حمٛمت ػهًٛت أٔ غٛش  , Present Simple ًٚكُك اعخؼًال صيٍ انًضاسع انبغٛط :انحقائق .2

 : ػهًٛت ، يزال

o water freezes at 0 degrees celsius. 

o  دسجت0انًاء ٚخجًذ ػُذ . 

o اعخؼًهُا فؼم حجًذ, كًا حالحع فٙ ْخّ انجًهت انخٙ حصشد حمٛك ػهًٛت 'freeze' ,  لذ ٔ

نذٖ أضفُا  it صشفُاِ فٙ صيٍ انًضاسع انبغٛط ػهٗ ضًٛش انغائب نغٛش انؼالم ٔ ْٕ

 .باخشِ S حشف

فٙ انخحذد ػٍ يٕاػٛذ األفالو  , Present Simple ًٚكُك اعخؼًال صيٍ انًضاسع انبغٛط :انمواعيذ .3

 :  ، يزالانهماءاث يٕاػٛذ االجخًاػاث ٔ كزنكٔ انًٕاصالث انؼايت ٔ 

o the movie starts at 6pm tomorrow 

o  غذا يغاءا6انفهى عٛبذأ فٙ انغاػت . 
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 حؼخبش يغخمبم 'tomorrow' ألٌ غذا, َالحع أٌ انجًهت األخٛشة حخحذد ػٍ يٕػذ يغخمبهٙ  :مالحظت

'future' , ارٌ نًادا اعخؼًهُا انفؼم 'start' فٙ انًضاسع ٔنى َغخؼًهّ فٙ صيٍ انًغخمبم ؟ 

 :  انًُطمٙ ٚجب أٌ ٚكٌٕ انفؼم فٙ انجًهت يصشف فٙ صيٍ انًغخمبم ػهٗ ْذا انشكمانًُظٕسيٍ 

 the movie will start at 6pm tomorrow. 

أٌ األفؼال فٙ يٕاػٛذ األفالو ٔ انًٕاصالث انؼايت ٔ فخح ٔ : نكٍ فٙ انهغت االَجهٛضٚت حٕجذ لاػذة حمٕل 

 .ٔ نٛظ انًغخمبم Present Simple زمن انمضارع انبسيط حصاؽ فٙ… اغالق انًحالث 

 كيفيت انسؤال في زمن انمضارع انبسيط؟

لبم انفاػم أٔ ضًٛش انفاػم  does أٔ do ٚكٌٕ انغؤال فٙ انًضاسع انبغٛط باضافت أحذ انفؼهٍٛ انًغاػذٍٚ

 .، فٙ اخش انجًهت ، الحع انًزال انخانٙ (؟)ٔ باضافت ػاليت االعخفٓاو 

 you play the piano = َٕأَج حؼضف ػهٗ انبٛا. 

 ?Do you play the piano = َْٕم حؼضف ػهٗ انبٛا. 

 he have a pet = نذّٚ حٕٛاٌ أنٛف. 

 ?does he have a pet = ْم نذّٚ حٕٛاٌ أنٛف؟ 

فٛخى ٔضؼّ فٙ أٔنٓا أ٘ لبم انفاػم أٔ ضًٛش انفاػم ٔ اضافت  to be أيا ارا كاٌ انفؼم االعاعٙ بانجًهت ْٕ

 .الخش انجًهت ، الحع انًزال انخانٙ (?)ػاليت االعخفٓاو 

 you are German = َٙأَج أنًا. 

 ?are you German = ْم أَج أنًاَٙ ؟ 

 .انسؤال في زمن انمضارع انبسيط : نمذ كخبج نك يٕضٕػا شايال ػٍ

 ما هي انكهماث انذانت عهى انمضارع انبسيط؟

Always دائًا 

As a rule كماػذة 

As usual كم ػادة 

Daily ٕٚيٛا 

Ever أبذا 

Every month كم شٓش 

Every time كم يشة 

Every week كم اعبٕع 

Every year كم ػاو 

Everyday كم ٕٚو 

Frequently كزٛشا/يشاسا 

Generally ػًٕيا 

Hardly ever شبّ يغخحٛم 

Iften ٌفٙ كزٛش يٍ األحٛا 
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In general ػهٗ انؼًٕو 

In modern days فٙ انؼصش انحذٚذ 

In these days فٙ ْزِ األٚاو 

Never يطهما 

Normally ػادة 

Now-a-days فٙ انٕلج انحاضش 

Occasionally يٍ حٍٛ اخش 

Periodically دٔسٚا 

Rarely َادسا 

Regularly باَخظاو 

Scarcely َادسا 

Seldom َادسا 

Sometimes ٌبؼض األحٛا 

Usually يغخخذو 

Whenever ٌكهًا كا 

 Present Simple خالصت قاعذة زمن انمضارع انبسيط

ْٕ صيٍ ٚغخؼًم  , Present Simple يٍ خالل ْزِ األيزهت ٔ انمٕاػذ َغخخهص أٌ صيٍ انًضاسع انبغٛط

 . ػٍ انؼاداث ٔ انشٔحٍٛ ٔ كزنك نخحذٚذ انًٕاػٛذنهخحذدسد حمٛمت يؼُٛت أٔ طل

 ٔ أرُاء حصشٚف األفؼال ػهٗ ْذا انضيٍ ٚخى انحفاظ ػهٗ شكهٓا انطبٛؼٙ فٙ جًٛغ انضًائش يا ػذا ضًائش

she ٔ he ٔ it  حشفبإضافتانخٙ حهضيك  S فٙ اخش انفؼم. 

لبم ضًائش  does أٔ do ٔ ٚخى حكٍٕٚ انغؤال فٙ صيٍ انًضاسع انبغٛط باعخؼًال أحذ األفؼال انًغاػذة

ْٕ انفؼم األعاعٙ فٛخى حغٛٛش يٕضؼّ  to be انفاػم ٔ باضافت ؟ الخش انجًهت ، ٔارا كاٌ بانجًهت فؼم انكَُٕٛت

 .نٛصبح لبم ضًٛش انفاػم ٔ َضٛف ؟ الخش انجًهت

 


